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j
ziejopisarstwo nigdy nie bylo nau-
ka, ani dzislaj jeszcze ni% nie jest.

^^Bylo zawsze przedstawieniem wy-
padkow w pewnych celach i tendencyach.
Te cele i tendencye mogly bye bardzo
chwalebne i mogj|- takimi bye i dzisiaj.

Kozbudzic mitosc ojczyzny, uswietnic czy-
ny przodkow, wykazac post(j?p ludzko^ci,

zbawienno^c pewnych form politycznych
a zgubnosc innych, kre^lic wzrost panstwa
od matych poczatkow do swietnosci i po-
t^gi itp. cele stawiai:o sobie dziejopisarstwo

od najdawniejszych do najnowszych cza-

sow. Dopiero dzisiaj w ^lad za socyologiji,

ktora wta^ciwie nie jest niczem innem, jak
teorya dziejow ludzkich, zaczyna si§ tu

i owdzie kierunek naukowy dziejopisar-

stwa. Kierunek ten nie ma zadnych celow
moralnych, ze tak powiem, wyJacznie eel

naukowy, tj. chcialby dociec, jak rozw6j
spoleczny si^ odbywa w rzeczywisto^ci

i jakie prawa rozwojem tym rzadzji. Ten



kierunek socyologiczny dziejopisarstwa
moznaby nazwac amoralnpm: bo zaclnych
„moralnych" celow sobie nie zaklada. Jest
on tak amoralny, jaknp. chemia.
Kto si§ jednak przejjjl ide^ tego socyo-

logicznego dziejopisarstwa, ten na kazdej
stronicy panuj^^cego dzi^ bc^dz heroistycz-
nego, bc^dz zwyklego politycznego, bc7,dz

narodowego albo klerykalnego dziejopi-
sarstwa napotka razq.ce i w najwyzszym
stopniu nienaukowe twierdzenia, ktore do-
ti^d uchodzily i poniekj^d dzisiaj jeszcze
uchodza za prawdy, a jednak tylko s% uro-
jeniami, sluzf^cemi pewnym tendencyom, al-
bo pewnym „prawdom moralnym." Badacz
taki w dziejopisarstwie napotka bardzo du-
zo „moralno^ci," ale bardzo malo prawdy.
Jezeli dziejopisarstwo wiekow srednich
i nowszych czasow kazaJo ludom przyw^-
drowac z Azyi do Europy, to i w tern opo-
wiadaniu tkwiJa pewna mysl moralna: ten-
dencya przedstawienia wszystkich ludow
jako jednej wielkiej rodziny, a zatem
wszystkich ludzi, jako braci. Ale opowia-
danie takie nie moze uchodzic za naukowe,
chocby dlatego, ze o tern nie nie wiemy'
a bardzo duzo faktow antropologicznych
przemawia przeciw takiemu zapatrywaniu.

Niemniej takie opowiadanie, przez tyle
wiekow powtarzane, wywarlo tak silna
suggesty^ na umysly historykow europej-
skich najnowszej nawet doby, ze taki Pa-



laeki np. opowiada o przyw^drowanlu
Czechow do Europy z Azyi tak, jak g dyby
to byl fakt naukowo stwierdzony. A i hi-

storycy nieinieccy powtarzajij, ci5|-gle t^ sa-

ma bajk<^ o przyw^drowaniu Niemcow
z Azyi i wedrowce icli coraz dalej na za-

chod, przyczem w miar(^ posuwania si^ ich

wtymkierunku, tuz za nimi W(^drujjj.cy 8lo-

wianie zajmowac mieli opuszczone przez
nich siedziby. Swiezo nawet czytatem w
jednej z rozpraw Piekosihskiego, ogJoszo-

nej przez Akademie Umiej^tno^ci w Kra-
kowie *), ze „kiedy Lechici polscy, praw-
dopodobnie w VI vvieku po Ohrystusie, ob-

jeli w posiadanie ojczyzn§ nasza, mianowi-
cie kraj polozony pomi^dzy Wisla, Odrij,,

Notecia a Karpatami, nie zastali tu zad-

nych zgola autocbton6w; kraj byt dziki,

r^ka kultury nietkni^ty... wi^c chociaz pol-

scy Lechici podczas pobytu swego w
Azyi" itd. itd.

Znane sa wielkie zaslugi Piekosinskiego
na polu sfragistyki,numizmatyki, heraldyki
i prawoznawstwa polskiego, ale niech wy-
baczy szanowny historyk: przypuszczenie,
jakoby jacys „polscy Lechici" w YI wieku
obj^li ojczyzn^ naszg^, jako kraj „bez au-
tochtonow," a wi^c pusty i dziki, r§k% kul-

tury nietkni(^ty, jest zgola nienaukowe, po-
wiedzialbym smieszne. Niezliczone wyko-

*j monecie polskiej; Rozprawy, serya II, torn X,

str. 391.



paliska dowodzg-, ze kraj mi^dzy Balty-
klem a morzem Ozarnem byl zaludniony
juz za czasow, poprzedzaj^cych er§ clirze-

^cianskjj^; o zaludnieniu krajow tych ^wiad-
cz^ historycy greccy od Herodota; drogi
handlowe szty przez te kraje w pierwszych
wiekach po Chrystusie; znali historycy
i geografowie rzymscy, znal Tacyt ludy
tych krajow, znali je geografowie pierw-
szych wiekow ery naszej. Jezeli wi^c ta-

kie twierdzenia, jak wspomniane Piekosin-
skiego, powtarzaj^ si§ ciagle jeszcze i to

w publikacyach akademickich, dzieje si^

to skutkiem ^wiadomej lub bezwiednej teii-

dencyi „moralnej" lub tez poprostu sugge-
styi, powstaJej przez powtarzanie nieustan-

ne takich, pierwotnie ^wiadomo-tendencyj-
nych, bajek. O przyw^drowaniu z Azyi mo-
wilismy juz; jest to poprostu suggestya,

wywolana wiekowem powtarzaniem po-
dan. W opowiadaniu o obj^ciu „kra-

ju pustego" lezy nie^wiadomie moze ten-

dencya wykazania, ze odbyJo si^ to w dro-

dze legalnej. Prof. Piekosinski, jako praw-
nik, pami^ta dobrze reguly prawa rzym-
skiego: re.9 mdlms cedit primo occupanti, to

zuaczy, ze rzecz opuszczona staje si§ v^la-

sno^ci^ pierwszego, ktory jg, obejmuje!
Chcjjc zatem objecie ojczyzny przedstawic
jako akt legal ny, kaze jej bye pustjj, w VI
wieku po Chr., aby „polskim Lechitom" (?)

nie mozna byto zarzucic jakiejs zdrozno^ci
lub nielegalno^ci przy obj^ciu tego kraju.



Powtarzam, to wszystko sa bardzo „moral-
ne" tendencye, i tak si§ zawsze pisalo hi-

story^, zwlaszcza wlasnego kraju i narodu:
ale to nie jest naukowe przedstawienie,

pomimo ze si^ znajduje w publikacyi aka-
demickiej. Oczyvvista, ze prof. Piekosih-
skiemu nIe mozna z tego powodu robic

zadnego zarzutu: bo nie jest on jedyny,
ktory glosi takie zapatrywania historyczne.

Wskutek wielowiekowego wpJywu bajek,

jak rowniez wskutek tendency! patryotycz-
nej, pelno jest takich i tym podobnych, na-
ukowo biorac, niedorzecznych twierdzeh
u wszystkich prawie dziejopisarz6w, nawet
najznakomitszych, wszystkich kraj6w eu-

ropejskich. Bo, jak powiadam, dziejopisar-

stwo nigdy nie byJo i nie jest naukq,, ale

raczej polityka albo poezya, najcz^sciej

jedn^ i druga, to znaczy poezyq, politycznj|,.

Nie trudno by byto na poparcie zdania
tego przywie^c przyklady z dziejopisar-

stwa wszystkich wiekow i wszystkich na-
rodow, odkad i gdzie tjlko pisano histo-

rye*. poprzestan^ dzi^ tylko na jednym
przykladzie, dosyc charakterystycznym,
a tyle aktualnym, ze dotyczy dwoch na-
rodow, ktore swiezo przypomnialy si§

^wiatu gwaltownym wybuchem odwiecz-
nej, gJ^boko zakorzenionej nienawi^ci wza-
jemnej. Mam na ray^li Serbow i Chorwa-
tow.

Wszyscy historycy slowianscy, nie wyj-
mnjac specyalnych historykow serbskich



i chorwackich, opowiadaj^poczrj.tek panstw
serbskiego i chorwackiego w nast^pujacy

sposob, opierajjj^c si^ przytem na zrodlo-

wem i^wiadectwie cesarza Konstantyna
Porfyrogenety.

„OkoJo r. 635 po Ohr. szczep slowianski

Ohorwatow przybyt do kraju mi^dzy rze-

kami Kulp^, Cetynijj. i Yerbasem, powola-
ny w te strony przez cesarza Herakliusza
w cell! zwalczeiila i wyp^dzenia Awarow,
ktorzy przedtem te kraje byli zaj^li. Daw-
n^ ojczyznj|, szczepu chorwackiego byla
BiaJa Chrobacya napoJnocnej stronie Kar-
pat. Udalo si§ Chorwatom pobic Awarow,
poczem cesarz Herakliusz oddal im te kra-

je w posiadanie. Od tych Chorwatow po-

chodza dzisiejsi Chorwaci. W podobny
sposob krotko po Ohorwatacli do krajow
mi^dzy Dunajem, Moraw{|. a Drynjj, przy-

by} inny szczep polnocno-stowiariski, Ser-

bowie z kraju Sorbow w pozniejszych Iju-

zycach, i dat poczg-tek narodowi serbskie-

mu."
Cale to przedstawienie socyologowi

z gory wydac si^ musi bardzo podejrza-

nem. Bo przedewszystkiem falszywem jest

wogole przedstawienie w^drowek ludow w
taki sposob, jakoby cale szczepy w^drowa-
ly z kraju do kraju i jedne po drugich zaj-

mowaly kraje, oproznione od poprzedniej

ludno^ci. Ani wi^c Awarowie nie zajmo-
wali krajow pozniej serbskich i chorwa-
ckich tak wyJ^cznie, ze po ich wyp^dzeniu



posiadane przez nich siedziby zostaty si^

piiste, ani tez z Bialej Chrobacyi i Sorbii

iuzyckiej nie moglo przybyc tyle ludu, aby
kraje te w zupelno^ci osiedlic i dac pocz%-

tek dzisiejszym Serbom i Kroatom. W wie-

kach srednich, podczas tak zwanycb w^-
drowek ludow, rzeczy zupelnie innym try-

bem sie odbywaly. Nie ludy cate, nie szcze-

py w^drowaly, kraje nie pustoszaly nigdy
calkovvicie, aby sie potem nanowo przyby-
szami obcymi zapelnic: takie pojmowanie
owych ^wedrowek ludow" jest najmyl-

niejsze. Zawsze i wsz(^dzie bywa rodzaj lu-

dzi, Ignacych do gleby ojczystej, poki ich

ostatnia nedza, glod albo gwah z kraju nie

wyp^dza; zawsze i wszedzie jednak zjawia

si§ i taki rodzaj ludzi, ktorym „tam ojczy-

zna, gdzie dobrze." Do tej kategoryi nale-

zaJy w wiekach srednich te niezliczone

druzyny wojownikow germanskich, ktore

wal^saly si§ po calej Europie od krajow
skandynawskich az do potudniowych kon-
czyn Grecyi, WJoch i Hiszpanii. Nosity
one najrozmaitsze nazwy: Normanow, Go-
tow, Burgund(Sw, Herulow, Rugow, Ware-
gow itd. Te druzyny wojownikow najez-
dzaiy najrozmaitsze kraje europejskie, czy-

niac wyprawy morzem, rzekami i ladem,
a szukajac wszedzie nie ziemi, ktortj-by

chcieli uprawiac, ale ziem zaliidnionych,

nad ktoremiby mogly pwiioivac. Gdzie im
si§ to udalo, tam zostaly one klasf|, panuj^-
ca, ktora zdobyty kraj zaludniony pomi^-



10

dzy siebie rozdzieliia i p6ty panowaniem
tern si^ cieszyla, poki przez inna, silniejsz^

druzyn^, nie zostaJ:a wyrugowana. W wie-
lujednak krajach udalo im si§ osL-^sc na
dobre i panowanie swoje przez wieki u-

trzymac, jak np. Frankom we Francyi
i Niemczech polnocno-zachodnich, Wizy-
gotom w Hiszpanii, Normandom w Anglii

itd. itd. W krajach zajetych stanowili oni

szlacht§, ktora iiajcz(^sciej z czasem przej-

mowala j^zyk i narodowosc ludow podbi-
tych. Otoz „Ohorwaci" i „8erbowie," kt6-

rych wezwal cesarz Herakliusz na pomoc
przeciwko Awarom, byli to oczywi.^cie wo-
jacy, panowie, ktorzy w Bialej Ohrobacyi
i w ijuzycacli nalezeli do klasy panuj^cej,

a pochodzlli z tych germanskich druzyn
wojowniczych, ktore od kilku wiekow pa-
nowaJy w krajach nadwi^lanskich i nadia-
banskich.

Nacozby zreszttj. cesarz Herakliusz miat
wzywac chlopow -rolnikow, nieznajacych
si^ na rzemiosle wojennem? Takich miat
zawsze poddostatkiem w krajach bal-

kanskich, w Iliryi naddunajskiej. Ta-
kich nie potrzebowal. Ale cesarstwo wscho-
dnio-rzymskie potrzebowalo zawsze zold-

nierzy, czyli zolnierzy dla zwalczania roz-

nych swoich- wrogow, napadajijcych na
prowincye rzymskie, pustoszq,cych i pl^-

drujacych poddanych rzymskich. Takimi
wrogami byjy po kolei rozne szczepy hun-
skie, a w pierwszej poJowie VII wieku
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Awarowie, ktorzy swoje zagony zapuszcza-
li na pohvysep Batkariski az do Dalmacyi.
Przeciwko takim wrogom cesarze bizan-

tynscy uzywali ch^tnie roznycli german-
skich druzyn wojowniczych, biorac je na
swoj zold, tak np. w IX I X wieku Ware-
gow-Russow, o czem szeroko traktuje hi-

storyk Kunik w dziele swoj em o Rossach
skandynawskich. Okolo r. 635 cesarz He-
rakliusz wezwal: takie druzyny przeciwko
Awarom z Chrobacyi i Serbii luzyckiej

(podobno takze z kraju Bojkow w dzisiej-

szej Galicyi wschodniej). Druzyny te, osia-

dJe od kilku wiekow w tych krajach a po-
chodzace najprawdopodobniej od Gotow,
po dawnem panstwie Gockiem Hermanry-
cha, rozbitem przez Hunnow w lY wieku
po Ohr., przybraly nazwy od krajow swych,
a wi^c w Chrobacyi nazywali si§ Ohroba-
tami, a w Sorbii—Sorbami czy Serbami *).

Za uslugi wojenne przeciw Awarom rzq.d

bizantyriski oddal kraje, zaj^te i opanowa-

*) Zdanie powyzsze o pochodzeniu gockiem Chor-

watdw i Serbdw wyjmuj^ z rozprawy s. p. syna inoje-

go, Maksymiliana, gdzie ono jest poparte swiadectwa-

mi historycznemi i argumentacya krytyczn^;. Rozpra-

wa ta, ti'aktuja;Ca w cz§sci o przedhistorycznych dzie-

jach Polski, niestety, dla roznycli trudnosci, dot^d

nie mogia by6 ogloszona drukiem; nast^pi to jednak

wkrdtce. Do niej co do powyzszego twierdzenia o po-

chodzeniu gClirobatdw i Serbdw" odsyiam czytelnika.
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ne przez Awarow, a po ich pobiciu wymie-
nione druzyny rycerskie zaj^ly te kraje,
jako nowe klasy panujace, i daJy poczq,tek
pozniejszym „panstwoni," ktore od nich
znowu nazywano 01iorwacyj|. i Serbi^.
Poniewaz jednak historycy, zwlaszcza

sredniowieczni, traktowali lud poddany
wszgdzie jako qiiantite ncgligeabte, a zajmo-
wali si§ wsz^dzie tylko „panami/' nicdziw-
nego wi^c, ze zapisywali tak, jak to uczy-
niJ Konstanty Porfyrogeneta, ze „Chorwa-
ci i Serbowie" przybyli okolo r. 640 do
Chorwacyi i Serbii. I w tej tez formie wia-
domosc ta przeszla do pozniejszych histo-

rykow az do najnowszych czasow.
Dopiero dzisiaj, kiedy powstala nowo-

zytna naukowa lingwistyka slowianska,
slawisci znalezli si§ w dziwnym klopocie.
Znachodza oni bowiem w krajach chorwa-
ckich i serbskicb liczne doiuody istnienia

j^zyka i ludu sJowianskiego w czasach, po-
przedzajg^cycb wrzekome „przybycie Ohor-
watow i Serbow do p6zniejszej ich ojczy-
znj." Jakze to bye moze, pytaja si^ zdzi-
wieni ci, ktorzy, opieraj^c si§ na swiade-
ctwie Konstantego Porfyrogenety, nie przy-
puszczajf^, aby przed r. 635 byli tarn jacy^
Chorwaci lub Serbowie? ZwJaszcza na p*o-

lu dyalektologii slowianskiej przypuszcze-
nie tak poznego przybycia Ohorwatow
i Serb6w nad Dunaj, Balkan i do Dalma-
cyi sprawiato niernato trudnosci. Stynny

I
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Kopitar przypuszczal (1838) „pierwotnii

jednolitosc Slowian w Panonii, Dacyi i na
Balkaiiach" (w czem poniekij,d mial zupel-

na racye), ktora to jednolitosc „p6zniej-

si przybysze Chorwaci i Serbowie klinem
si§ wbiwszy przeiamali/' W podobny spo-

sob i Miklosicz tlomaczy sobie roznic^ lin-

gwistyczna mi^dzy serbo-chorwackim j^-

zykiem a narzeczami „illiryjskiemi." Mi-
klosicz ivyodrqbnicb zarazcm Serbo-Chor-
watow, jako oddzielny zyvviol etniczny, od
reszty Slowian balkanskich, ktorych Bi-
zantyricy nazywaja „Sklabenoi." Oczywi-
sta, ze to zdanie Miklosicza poparte jest

przez „swiadectwo historyczne" Konstan-
tyna Porfyrogenety.
Tymczasem fakty lingwistyczne z takiem

pojmowaniem stosunku etnicznego mi§dzy
Serbo-Chorwatami a reszta Slowian po-
ludniowych zostajq, w razij-cej sprzecznosci.

J^zyk bowiem Serbo-Ohorwatow w po-
rownaniu z innemi narzeczami poludnio-
wo-slowiariskiemi nie wykazuje bynajmniej
zadnej odr(^bnoSci zasadniczej. Przeciwnie,
przejScia dyalektyczne mi^dzy j^zykiem
serbo-chorwackim a narzeczami sj^siednich

szczepow slowianskich sjj. tak drobnostko-
we, tak zadnej wi^kszej luki nie wykazu-
j^ce, ze przypuszczenie, jakoby Chorwaci
i Serbowie, jako obce, z dalekiej poinocy,
z po za Karpat pochodzq^cy, jakkolwiek
slowianskie szczepy, w VII w. dopieronagle
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si^ mi^dzy Slowian potudniowych wcisn§-

li, jest zupetnie nieinozliwe.

Jakzez wi§c pogodzic ^wiadectwo Kon-
stantyna Porfyrogenety z niezbitymi i ja-

snymi faktami lingwistycznymi? Otoz
genialny slawista Jagic jednem ci^ciem

stara si§ rozciac ten w^zel gordyjski. *)

Wykazawszy bowiem dowodnie, na pod-
stawie faktow lingwistycznych, ze Sto-

wianie poludniowi zajmowali siedziby na
p6lwyspie Batkanskim clawno 'przed VII
iviekiem (w czem najzupelniej ma ra-

cy<^) powiada poprostu ze — Konstanty
Porfyrogeneta bajki plecie! „Opowiadanie
Konstantego jest pel:ne sprzecznosci'^ — po-

wiada Jagic, — a zatem nieprawdziwel
„Ziarnko prawdy, ktore zawarte bye moze
w Konstantynowem opowiadaniu," Jagic

w ten sposob sobie tlomaczy, ze „Stowia-

wianie siedzieli przed YII wiekiem juz na
polwyspie Balkanskim pod panowaniem
Awar6w, z ktorymi tarn przybyli. W sku-

tek ucisku doznawanego od Awarow jeden

ze szczep6w poludniowo-slowianskich no-

szq.cy nazw(^ Ohorwatow (?) wszczq-l pow-
stanie, ktore si^ udato. Przez zwyci^zkie

powstanie ten szczep Ohorwatow stal si^

panuj^cym, a panstwo ca]:e przyj^lo odtg.d

nazw§ Ohorwacyi, tak samo jak Serbowie

*) W rozprawie Zur Geschiohte der audslavischen

Sprachen, zamieszczonej w XVII tomie Archiv fUv

slavische Philologie na stv. 47.
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nad Morawa, Bulgarowie nad dolnym Du-
najem, Rosyanie nad Dnieprem, Czesj nad
Moldawa i Labq., uzyskawszy panowanie,
nazw^ swa szczepow^ nadali swym pan-
stwom." Ttomaczenie to Jagica ma w kaz-

dym razle t^ zaslug^, ze raz na zawsze zry-

wa stanowczo z fal^szyw^ tradycy%, jakoby
Chorwaci i Serbowie dopiero w VII w.
przyw^drowali byli na p6l:wysep Batkan-
ski. Przyzna jednak znakomity slawista,

ze przeci^cie w^zta gordyjskiego nie jest

jeszcze rozwiazaniem kwestyi naukowej,
a juz wcale chyba nie jest naukowo uza-
sadnionem zastj^pienie wrzekomej bajki

Konstantynowej dowolnym, niczem nie

popartym wymyslem o powstaniu szczepu
Chorwatow i jego zwyci^ztwie, o jakim w
zrodJach niema nigdzie najmniejszego
^ladu!

i\a innem miejscu swej rozprawy prof.

Jagic powiadaze nie jest historykiem i ze

rozwiazanie wymienionego zagadnienia hi-

storycznego (imigracyi Chorwat6w i Ser-
bow), pozostavvia on historykom. Jest to

zbyt wielka skromno^c znakomitego slawi-

sty, ktory zarazem jest dose t^gim history-

kiem i nie dla braku erudycyi historycznej

nie potrafi rozstrzygn^c sprawy, ale dlate-

go ze, jak wszyscy historycy, — nie jest

socyologiem. Gdyby nim by}, rozwiazanie
powyzszego zagadnienia — nie nastr^czy-

loby mu zadnej trudnosci, i nie potrzebo-
waJ^by sie ueiekac do zadawania klamu
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opowiadaniu Konstantjna i do zast^i-pienia

opowie^ci jego hypoteza o jakim^ „powsta-
niu," o ktorem nigdzle najmniejszego nie

ma sladu. Socyologia bowiem wie dobrze,
ze — cale szczepy nie w^drowaly w sred-

niowieczu europejskiem, jeno druzyny wo-
jakow, dla ktorych w dotychczasowych
siedzibach braklo wygodnego pomieszcze-
nia wychodzlty na zdobycz, aby gdzieindziej

znale^c „panowanIe," tj. wlasnosc ziem-
ska ivraz z poddanymi, Druzyny te szly za
zdobycz{|,, by najazdem zdobyc sobie kraje

nie puste, ale ludne. W tym razie cesarz

Herakliusz, potrzebuJQ.c pomocy przeciw
Awarom, sprowadzil: sobie tych wojakow
z po za Karpat, oddawszy im kraje alo-

wiariskie, tj. ziemie zalmhiione, ktore sobie

dawniej byli zdobyli Awarowie.
W skutek mylnej swojej konstrukcyi hi-

storycznej, prof. J agio zmuszony jest tak-

ze zaprzeczyc istnieniu Bialochrobacyi,

kt6r{|. nazywa „krajem fantazyjnym."

I w tern myli si^ grubo: istnienie Bialo-

chrobacyi namiejscu pozniejszej Malopol-
ski jest historycznie udowodnione. Co wi§-

cej, wzmianka o Bialochrobacyi na polnoc
od Karpat jest jednym dowodem wi^cej,

ze Konstanty Porfyregeneta nie „pisze ba-

jek," jak sjjdzi prof. Jagic, ale czystjj. praw-
d§, bo, zwazywszy wszystkie okoliczno^ci

uboczne, staje si§ prawdopodobnem, ze

„panowie" z Bialochrobacyi i Serbii, kt6-

rym juz za ciasno si§ robilo w dotychcza-
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sowych siedzibach, potrzebowali jakichs
nowych zdobyczy, nowego nabytku, podbo-
ju. Kiopoty cesarza Herakliusza z Awara-
mi przyszly im w sam raz. Potomkowie
Got6w, niegdys przybysze z dalekiej pol-

nocy nad brzegi baby, WisJy i pod Kar-
paty, pospieszyli teraz nad Dunaj i pod
Balkany, goniac zawsze za tern samem —
za panowaniem, za zdobyciein ziemi luclnej

i urodzajnej. I ci to „Chorwaci" i „Serbo-
wie" przybyli kolo r. 635 na polwysep Bal-
kanski i zapanowali nad tamtejsz^ ludno-
scia siowiansk^.

O tyle wi^c relacya Konstantyna Porfy-
rogenety zawiera prawd^, lecz jej wJasci-

we znaczenie odstaniajj^ nam dopiero zdo-

bycze socyologii nowozytnej, mianowicie
ten pewnik, ze nigdzie nie bylo pansfwa,
gdzie nie bylo: panow i poddanych, ktorzy

nadto byli zawsze roznego pochodzenia. ^e
si§ rzecz i w danym przypadku tak miata,

na to mamy jeszcze dalszy dowod czysto

socyologiczny. Znajdujemy bowiem w Chor-
wacyi i Serbii szlacht^ i szlacheckq posiad-

losc wiejskq („obszarnik6w"!), ktora najzu-

pelniej w taki sposob jest organizowana,
jak wsz^dzie, gdziekolwiek druzyny wo-
jownicze podbijaja obey kraj i ujarzmiaj^

ludnosc tubylczj|.. Organizacya spoJeczna
szlacbty tej w „plemienia'' i rody herbowe
utrzymala si§ cz^sciowo u Chorwatow je-

szcze do dnia dzisiejszego. W Serbii zai^,

crdzie za panowania tiireckieoro cze^c

Chorwaci i Serbowie. 2
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szlachty przeszla na wiar^ mahometanska
(Begowie), aby utrzymac posladlo^ci swo-
je i stanowisko spoleczne, zachowat si§

cenny poranik prawodawczy, „zakon cara
Duszana" (z r. 1349). Widzimy w nim u-

stanowion^ zupeJnie takjj, sanity, uprzywile-
jowanjj, wi^kszg, wtasno^c ziemska, jaka
tworzy si§ wsz^dzie wskutek najazdu ipod-
boju, z kt6rej istnienia zatem najpewniej-
szy daje si§ wyprowadzic wniosek co do
sposobu jej powstania. Gdyby^my nie po-
siadali zadnego innego ^wiadectwa histo-

rycznego, i tylko ten jeden si§ byt zacho-
waJ „zakon cara Duszana," byJby on do-

statecznym dowodem, ze „Serbowie," kt6-

rzy w YII wieku zaj^li kraj inl^dzy Mora-
Wc^ a Dunajera, byJa to druzyna zdobyw-
cow, ktora, ujarzmiwszy lud tubylczy,

kraj mi^dzy siebie podzielila.

Oczywista, ze historycy serbscy, tak sa-

mo jak historycy innych narodow, staraja

si§ ten fakt najazdu, ile mozno^ci, zatrzec

i przemilczec. Czynij|, oni to w bardzo
chwalebnej moze tendency! narodowo-pa-
tryotycznej, ktorej jednak socyologia po-

dzielac nie moze, bo socyologia jest naukq.
Serbscy historycy nie mog% oczywiscie
i nie chca przyznac faktu, ze szlachta serb-

ska pochodzila odobcych najezdovv. Ucie-
kaj^ si(^ wi^c w celu wytlomaczenia po-
wstania szlachty serbskiej do ulubionego
takze w innych krajach sielankowego opi-

8U, jak to lud „zasluzonych swoich i naj-
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cm^tlhvszych mczow wybral sobie na
szlachcicow.'* Powiastki takle, mimo calej

swej naiwnosci, znajdiija zawsze wiar§ w
kazdym narodzie, zwlaszcza co do wlasnej
szlachty. Co do obcej, ch^tnle przyznaje
si^ fakt o jej powstaniu przez najazd, np.

w Ang'lli, \v lliszpanii itd. Ale o wtasnej
szlachcie historycy narodowi zawsze znaj-

da wiare, twierdzac, ze powstala z posr6d
ludu, przez „wyb6r" na urz^dy i godnosci,

ze powstala ze „starszyzny zasluzonej itp.

sielankowe procedery.
To tez history k serbski, Kallay, "w sla

'

za innyml historykami serbskimi, podaje
nam nast^puj^cy romans patryotyczno-fan-
tastyczny:

„Czy Serbowie organizacy^ swoj^ spo-

lecznq, przynie^li z dawnych swych sie-

dzib, czy ja dopiero rozwin^li w nowej
swej ojczyznie, jest dla nas oboj^tnem (!).

Nie ulega jednak w^tpliwo^ci (?), ze kilka

zadrug, zachowujj|,c cal% sw^ niezalezno^c,

hiczyio si§ w wi^kszy zwi^zek, nazwany ro-

dem. Obszar takiego rodu nazywano zupfj..

Podobnie jak ^starjeszyna" kierowat spra-

wami zadrurji, tak samo i zupa miala swo-
jego naczelnlka, znpana, ktorego prawdo-
podobnie (!?) wybieraly sobie zadrugi albo

raczej starjeszyny (najstarsi) zadrug, u-

wzgl^dniaj^c przytem iviek i zaslagi...''^

Otoz to pierwotnie wybieralne zupanstwo

—

powiada Kallay, stajac si^ dziedzicznem
Nv pewnych rodzinach, podnioslo je do
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stanu szlacheckiego. „Serbska szlachta za-

tem pochodzi od tych tvyhranijch (!) naczel-

nikow w taki sposob, zo ta wybieralnosc

staJa si^ dziedziczna w poszczep^olnych

rodzinach..." *). W dalszym ci^gu tych

wywodow pisze znow ten sam historyk:

„Jak we wszystkich panstwach Europy,
znajdujemy takze roznlcc^ stanowa, ktora

powstaje mi^dzy poszczegolnemi klasami

narodu przez uprzywilejowane wykonywa-
nie pewnych praw, z drugiej zas strony

przez brak tych praw. Powyzej juz powie-
dzialem, w jaki sposob wytworzyta si§ ta

klasa narodu, ktor^j, najtrafniej nazywac
mozna szlachta. Niemniej powtornie juz

wskazalem, ze szlachta serbska, pomimo
niektorych pozornych punktow stycznych
ze szlachta feudalna Europy zachodniej,

nie moze bye za tak;| uwazana (?). Poczat-
kubowiemszlachty serbskiej szukac nalezy
w ivyhorze, przez ktory jednostki z po^rod
rownouprawnionych powolane zostaly do
pewnych urz^dow. Jestrzecz^naturalna, ze

faktyczne wykonywanie praw, polq^czo-

nych z takim urz^dem, nadawalo jednost-

kom znaczenie, zapewniajjj.ce ini pewne
przywileje, niepol^czone pierwotnie z u-

rz^dem, na ktory zostaly powolane. I r6w-
niez naturalna jest rzecza, ze przywileje te

i prerogatywy w tych rodzinach, w ktorych

^) Kallay: Geachichte Serbiens, I, 7G.
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sie ustaliiy, staly si§ z czasem dziedzicz-

nymi" *).

Przedstawienie powyzsze poczatku szlach-

tv serbsklej napisane jest zupelnie wedlug
modly, uzywanej we wszystkich paastwach
europejskich, ktore powstal^y na zasadzie

najazdu i podboju przez obey szczep wo-
jowniczy. W wipkszej cz^^ci tych panstw,
w uplynionych wiekach, cudzoziemskosc
pocliodzenia uchodzila za zaszczyt, za od-

ziiaczenie rodow szlacheckich, bo cudzo-
ziemskosc ta odrozniala rody od motlochu
krajowego. Tak np. Frankowie wywodzili
si§ z Troi, co mialo znaczyc, ze nie nalezq

do pospolsUva krajotuego, ze nie maj% nic

wspolnego z „ludem." Wiadomo takze, ze

i u nas Taproccy i Niesieccy czcili rody
szlacheckie, wywodzac je z Wtoch, Hisz-
panii, Francyi i Bog wie skij^d, co w kaz-

dym razie wskazuje, ze tradycye rodowe
i w Polsce nie tkwily w ludzie tubylczym.
Dopiero z pojawieniem si^ idei narodowo-
sciowej w Europie mocla si^ zmienila. Za-
cz^to wywodzic szlacht^, jak to xjzyni Kal-
lay, z posrod „r6wnouprawnionych" (we-
dlug teoryi Rousseau) przez wybor ,,najlep-

szych," w nagrod§ za rozne „zasiugi." 8t^d
poszlo, ze w Prusiech „junkr6w" nieraz

nazywano oficyalnle „wyborowyini"— Ti^ie

Besten der Nation" „elit^ narodu." Dzie-
jopisarstwo zas europejskie przyj^lo t§ me-
tod^, a pojawiaj^ce si^ tu i owdzie zdania,

^) Tamze, str. 99.
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ze szlachta pochodzi od najezdzcow, od-
pierano znowu jako niepatryotyczne i re-

wolucyjne.
Ale faktow socyologicznycli zadne ten-

dencyjne dziejopisarstwo ani obalic, ani

unicestwic nie moze. Zamilczane przez
wieki, po wiekach na jaw wychodza.
Dzisiaj jest to poprostu ^miesznem szu-

kac poczatku szlachty, jak to Kallay
czyni, „w wolnych wyborach" (czemu nie

w powszechnem gJosowaniu, to byloby j.e-

szcze modniej?). Dzisiaj nikt nie uwierzy,
ze szlachta serbska wytworzyla si^ w po-
wolnym rozwoju, w ktorym „jednostki z po-
srod rownouprawnionych wybrane na na-
czelne urz^dy," z czasem przez dziedzictwo
urz^dow w ich rodzinach staly si^ klasa

szlachecka, i ze tym sposobeni, w powol-
nym rozwoju z masy rownouprawnio-
nych wyloni} si§ stan „najszlachetniej-

szych i najlepszych," jako stan szlachecki.

Nie robimy Kallayowi zarzutu z tego spo-

sobu przedstawiania: poszedl on tylko za
szeroko rozpowszechnion;|, nietoda dziejo-

pisarstiua, ktore nie ma nie wspolnege z no-
woczesna metoda badan ^cislych i nie byJo
nigdy ani nie jest — naulcq. Prawda, ze

tarn, gdzie o powstaniu panstwa istnieja

wiarogodne swiadectwa, dziejopisarstwo to

zmuszone jest opowiadac fakta, niedajq,ce

si^ przemilczec. Po dlugich latach zacie-

tych sporow musieli w Rosyi „s}awomani"
pogodzic si^ z faktem zalozenia panstwa
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rosyjskiego przez skandynawskicli Rosso

w

(Kunik), a zalozenie Anglii dzisiejszej

przez Normanow nie moglo wogole nigdy
bye zaprzeczonem, dla zbyt wiarogodnych
swiadectw historycznych. Takie natomiast

sielankoNve przedstawienia pocz^tkow pah-
stwa i szlachty, jakie nam podaje Kallay,

znajdujemy wsz(^dzie tarn, gdzle o pocz^t-

kach pahstwa nie mamy iviarogodnycli

swiadedWy wszedzie tarn, gdzie np., jak po-

wiada Kallay, „pierwsze wieki history!

(serbskiej) sa ciemne."
Dzlwna atoli rzecz! Gdzie tyiko „pierw-

sze wieki historyi sa ciemne," tarn panstwo
i szlaclita tworza si§ w powolnyra rozwoju;
tylko tarn, gdzie mamy niezbite dowody hi-

story czne, tam rzeczy odbywaja si^ mniej
sielankowo. Co za fatalny przypadek! Ale
pytanie, czy ncmka wierzyc moze w te sie-

lanki, w komponowane przez historykow
patryotycznych, w te „ciemne wieki"? Nie!

Socyologia ma inne kryterya, wedlug kto-

rych tworzy sobie zdanie co do zajsc w ta-

kich „ciemnych wiekach."
Mianowicie nast^pujace:
Po pierwsze, trzymajac si^ zasady pra-

widJowosci zjawisk spolecznych, socyolo-
gia z niezliczonych, wiarogodnemi swia-

dectwami historycznemi stwierdzonych fak-

tow zakJadania panstw za pomoc^ najazdu
i podboju, musi wyprowadzic wniosek, ze
i te panstwa, ktorych poczatki przypadko-
wo pokrywa tajemnica dziejowa (cz^sto
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sztucznie stworzona przez zniszczenie swia-
dectw historycznycli) nie w inny sposob
powstaJy. Wyprowadzajac z licznych zna-
njch faktow wiiiosek co do niektorych nie-
znanych zjawisk tego samego rz^du, socyo-
logia trzyma sie tej samej metody, za po-
moca ktorej nauka wogole ze zjawisk cza-
sow historycznych wyprowadza wnioski,
skierowane wstecz ku czasom przedhisto-
rycznym, i za pomoca ktorej w roznych
dziedzinach nauki, np. na polu geologii,
osiagni^to tak znakomite wyniki.
Powtore. Wazniejsze jeszcze kryteryum

dla rozjasnienia faktow, ktore zaszty u ko-
lebki paristwa i dla odgadnienia sposobu,
w jaki powstaJa szlachta pierwotna chocby
w ^zupeJnie ciemnych" wiekach, stanowi
porz^dek prawny i organizacya spoleczna
panstwa w wiekach pozniejszych, szcze-
golnie za^ formy wlasnosci gruntowej szla-

checkiej i stanowisko ludu poddanczego.
Gdziekolwiek bowiem natrafiamy na forin^

uprzpwilejowanej ivlasnosci ziemslciej szla-

checkiej, tarn z matematyczna. pewnoscia
orzec mozemy, ze taka forma wlasnosci jest
dzielem najazdu i podboju. Istnienie zas
takiej wJasno^ci ziemskiej najwyrazniej za-
swiadcza „zakon Cara Duszana^' w Serbii.
Ustawa ta, pochodzaca z r. 1349, zawiera
postanowienia prawne co do wielkiej wJa-
snosci ziemskiej, ktorej posiadacze tworza
osobny stan uprzy wilejowany. Wlasno^c ta

(„Basztina") woliic}, jest od wszelkich po-
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datkovs, a posiadacze jej obowiiizani sq.

tylko do osobistej shizbj wojskowej w^przy-

padku wojny. Nabywacjamogq. tylko „wla-

stitiele," tj. ludzie stanu szlacheckiego *).

Lud za^ osiadly na „Basztinach/' pod-

dany jest ^wlastitelowi" i obowiazany
do robot poddanczycb (panszczyznianych).

Slawisci lingwisci nie rozstrzygn^li je-

szcze kwestyi, co znaczy wlasciwie wyraz
„Basztina." Sadz^ jednak, ze zagadnienie

to jest dose proste; wyraz ten pochodzi od
y,baszta," co znaczy budynek warowny,
dwor obwarowany, jaki tylko szlachcie

wolno bylo stawiac w swoich dobracb. To
prawo stawiania zainkow i dworow warow-
nycb i w innych krajacb sluzyJo tylko

szlacbcie. Na gruncie nieszlacheckim (kto-

ry w zakonie cara Duszana nazywa si§

„pronia") dworow takicb, rzecz oczywista,

nie byJo wolno stawiac. **)

Taki porz^dek prawny, taka organizacya
wJasnosci ziemskiej wsz^dzie i zawsze na-

*^ Wyraz „\vla8t.,'' od ktdrego pochodzi „wlastitel,'^

znaczy wJadza, a „wlastitel" — wladca, czyli pan;

pojfcie to zlalo si§ z czasem z poj^ciem: Avlasnos6

i wJasciciel. bo pierwotnie te dwa poj§cia byJy iden-

tyczne: pojecie wladzy obejmowaJo w sobie poj^cie

wiasno^ci.

**) I CO do wyrazu ,,pronia" lingwisci s% rdznego

zdania. Ogdlnie wywodzg, go z greckiego Ilp&vota.

Prawdopodobniej pochodzi on z gockiego vron (nie-

mieckie Frohn), co znaczy daiiina.
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st^powala tarn, gdzie najezdzcy, opano-
wawszy kraj, ujarzmili ludnosc. Spotyka-
jac wi^c w Serbii taka organizacy^, moze-
my z pewnoscitj. wnioskowac, ze poprzedzit

jq, najazd i podboj.
Caly szereg instytucyj prawnych, prze-

znaczonych do podtrzymania gJownej or-

ganizacyi szlacheckiej, takicli samych, ja-

kie znajdujemy w innych panstwach euro-

pejskich, zbudowanych na podboju, np. w
Anglii i W^grzech, mamy takze w „zako-
nie cara Duszana"; te ustawy i przepisy
serbskie przypominaja nam zywo podobne
ustanowienia germanskich leges harboror urn,
jako tez instytucye innych sredniowiecz-
nych panstw europejskich.

Podobieristwa te nie sj^przypadkowe, ale

si|, naturalnymi skutkami tych samych przy-
czyn: jezeli t^ sama organizacy^ wlasnosci
szlacheckiej znajdujemy u Frankow, Bur-
giindow, Wizygotow, Bawarow, ktorzy by-
li najezdzcami i zalozyli paristwa na zasa-

dzie podboju, to z istnienia takiej samej
organizacyi w Serbii wnioskowac musimy,
ze ci „Serbowie," ktorzy zaj^li Serbii^

w YII wieku, nie byli niczem innem, jak
najezdzcami, ktorzy przy pomocy cesarzow
bizantyjskich ziemi^ te zaj^li i lud tamtej-

szy ujarzmili. I tak samo, jak zalozenie

wszystkich tych panstw odbylo si§ na jed-
nq, modJ(^, tak tez rozwoj ich spoleczny
wydal podobny skutek, mianowicie wy-
tworzyt odr^bne narodowo^ci, serbsk^i^
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i chorwack;i. Odbylo sie to w taki sposob,

ze polaczoiie w odr^^bnych organizacyach
panstwowych liidno^ci najrozmaitszego po-

chodzenia, ulegajac przez ciag wiekow
wspolnyiii wplywom panstwowym, losom
historycznym, przyjawszy i wyksztalciw-
szy wspolny jezyk i wspolna religi(^, przy-

szly do poczucia wspolnosci narodowej,
wyroslej na wspolnej zienii „ojczystej" —
slowem, odby} si^ proces unarodowienia
liidnosci, obj^tej przez wieki wspolna or-

ganizacya paristwowa. Tak wi^c dzisiaj

czuja sie jako odr^bne narodowo^ci Ser-

bowie i Chorwaci, jako „rasy" odr^bne,

choc niemi nie sa w znaczeniu antropolo-

gicznem, a tylko w znaczeniu polityczn em.

Jako takie odrebne zbiorowosci, kazda
z nich ma swoje interesy zbiorowo-egois-
tyczne, a poniewaz z sobj| sjj^siadujf}, a kaz-

da dazy do jak najwi§kszej pot^gi i rozwo-
ju sil swych, powstaje wi^c nieunikniona
rywalizacya i „walka ras." Ta walka wy-
twarza wzajemna nienawi^c, na ktorej tie

najdrobniejsze odcienia „w}asciwosci na-

rodowych" staja si^ „nieprzebytemi prze-

pasciami" mi^dzy jedna a druga „rasi|."

Maja w gruncie rzeczy Serbowie i Chor-
watowie ten sam j^zyk, a jednak istn ejfj.

clwie literatury i rywalizacya ich wzajemna.
Ale bo tez strasznie sl§ roznia te dwa pi-

smienn twa: jedno uzywa zglosek lacin-

skich, a drugio kirylicy! Ualsza „nieprze-

byt% przepa^c" migdzy temi dwiema „naro-
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dowo^ciami" stanowi religia, a raczej ob-
rz^dek. Chrystusow^ religi^ wyznaj^ oba
narody, ale Serbowie podlegaja metro-
policie Belgradzkiemu, a Chorwaci papie-
zowi w Rzyinie! To wystarcza, zeby jedni
i drudzy palali ku sobie smiertelna niena-
wiscl^, a przynalezne do nich jeduostki
przy lada sposobno^ci nawzajem Iby sobie
tlukjy — wyznawcy religii miJosci bliznie-

go! G-dzie szukac przyczyn tego dziwnego
zjawiska? Czy to moze przywara szczegol-

na Serbow i Chorwatow? ByJoby niespra-

wiedliwoscia tak s^^dzic, bo nietylko u nich
si^ tak dzieje. Gdziekolwiek, wskutek roz-

woju organizacyj panstwowycb, pewne
masy ludnosci doszly do poczucia odr^b-
no^ci narodowej, tarn wsz^dzie mi^dzy sa-

siedninii narodami powstaje antagonizm
interesow, a wskutek te^o nienawi^c naro-
dowa i — „walka ras.'* Oczywista, zee roz-

nicy rasy w znaczeniu antropologicznem
u Serbow i Chorwatow tak sarao nie moze
bye mowy, jak, dajmy na to, mi^dzy Niem-
cami a Francuzami, bo krew Frankow pty-

nie w zylach jednych i drugich, ajaksi^
tarn pokrzyzowaly ludu, podbite przez

Frankow z tej i z tamtej strony Renu —
ktoz tego dociecze?
Tak samo u Serbow i Chorwat6w. W zy-

Jach ich plynie krew ludow, od niepami^,t-

nych wiekow na polwyspie Balkanskim o-

siadlych, ktore w starozytnosci nazywano
Trakami, Ilirami, Skordyskami, potem



29

SJowianamil do tych dot^czyly si^ tlumy
Awarow, Italczykow, anareszcie wszystkich

opanowaly owe druzyny 8erb6w i Ohor-
watow, z pochodzenia Gotow. Wi^c ktoz

dociecze, jaka krew plynie w dzisiejszych

Serbach i Chorwatach. Zresztfj. dzisiaj

przynalezno^ci do jednej lub drugiej na-

rodowosci rozstrzygaj^ okoliczno^ci przy-

padkowe: wychowanie, chrzest wediug je-

dnego lub drugiego obrzq-dku, pizypadko-
we przesiedlenie si^ z jednej okolicy do
drugiej. Bywaja dzi^ rodziny, ktorych
czlonkowie jedni s^ zapami^tatymi Serba-
mi, drudzy Chorwatami. Ba, bywaja nawet
w Dalmacyi rodziny (mowi^ o fakcie au-

tentycznyml), w ktorych z trzech braci je-

denjest zapami^taiym Serbem, drugi Chor-
watem, a trzeci — iredentyst^ Wtocliem!
1 nienawidz{|, si§ ^miertelnie, jako „wrogo-
wie szczepowi," i w trzech roznych obo-
zach narodowych bior% udzial w zacieklej

„walce ras." sroz%cej si^ dzi^ nie mniej
w Dalmacyi, jak na calym polwyspie Bal-
kanskim.
Zjawiska takie stanowiq, dla socyologii

jedno z najtrudniejszych zagadnien: co

jest „narodowo^c," jaka przyczyna „niena-

wi^ci narodowej" i ^miertelnych walk na-
rodowo^ciowych, ktore nawet w czasach
pokoju sprowadzajfj, takie wybuchy fana-

tyczne i sceny wandalizmu, jakich niedaw-
no byli^my ^wiadkami w Zagrzebiu?
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Nie my^l§ tutaj zapuszczac sl§ w t(^ spra-

wl, zbyt zawila i wymagaj^cq, osobnego,
obszernego traktowania. Dzis na tern miej-
scu niech mi wolno b^dzie krotko zazna-
czyc, ze po za temi walkami narodowo-
^ciowemi, po za temi walkami „ras" kryja
sie interesy moznowtadcze swieckie i ko-
^cielne. Po za tlumami Serbow i Chorwa-
t6w, ktore kazdej chwili gotowe s^ do roz-

lewu krwi, stojq. polity cy, ktorzy maja swo-
je realne interesy polityczno-materyalne,

stojq, hierarchie koscielne obrzadku wscho-
dniego zjednej, a rzyniskiego z drugiej

strony. Patrz^c si§ na te spr^zyny tajhe

interes^w swieckich i koscielnych, ktore

podniecaja „walk§ rasow;)" dwoch „naro-

dowosci" o takich nawet nieznacznych od-
cieniacli roznicy, jak Serbowie i Chorwa-
ci, mimowolnie przychodz'^ na mysl igrzy-

ska cyrkowe w pogariskim Rzymie, gdzie
dla rozrywki moznych, gladyatorowie na-
wzajem si^ zabijali. Kto wie, czy walki
Serbow z Chorwatami nie s^j. czem^ podob-
nem? Bo w walkach tych nie rozstrzygajij,

si§ bynajmniej interesy tych, ktorzy biora

w nich udzial bezposredni, ale raczej tych,

kt6rzy z daleka im si§ przypatruja i tylko

hasta wydajfj,. Ale, powtarzam — jest to

zagadnienie socyologiczne, ktorem moze
si§ zajraie wiek XX.
Tyle tylko jeszcze na zakonczenie:

Historycy kultury wielbiji- wieki nowo-
zytne jako wieki cywilizacyi i chrze^cian-
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stwa, w przeciwstawlenlu do ubieglych ty-

siacoleci barbarzyhstwa i poganstwa. Kto
wie, czy socyologia kiedy^ nie speryody-
zuje dziejow ludzklcli inaczej; czy nie po-
wie, ze wieki barbarzynstwa i poganstwa
siegaly daleko po za XX wiek ery naszej?
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